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Trách nhiệm của Chủ tịch Hội cơ sở trong việc tổ chức 
 thực hiện  các phong trào thi đua và hoạt động Hội giai đoạn 2010-2015 

(Tham luận của đại biểu Nguyễn Thị Thanh Tâm,  
Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) 

 

 

Kính thưa quý vị đại biểu, 

Thưa Đại hội! 

Tôi tên Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Pu, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào được về dự Đại hội thi 

đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III. Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến quý 

lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể Đại Hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc 

Đại hội thành công tốt đẹp.   

Kính thưa quý vị đại biểu!  

Mê Pu là xã miền núi thuộc huyện Đức Linh, diện tích 5.981,6 ha, dân số 

3.283 hộ với 14.135 khẩu. Xã có 9 thôn, trong đó có 02 thôn vùng kinh tế đặc biệt 
khó khăn (01 thôn vùng cao; 01 thôn vùng đồng bào dân tộc K’Ho - 95% hội viên 

theo đạo tin lành), thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp, đời sống còn 

nhiều khó khăn. Có thể nói từ khi giải phóng đến nay tình hình kinh tế, văn hóa, xã 

hội ở địa phương tương đối ổn định. Toàn xã hiện có 46 tổ tự quản, 9/9 thôn đều 

có tổ chức Hội (9 chi hội, 46 tổ) với 3.048 phụ nữ, trong đó 2.341 hội viên 

(76,8%). Trước đây phong trào phụ nữ xã Mê Pu phát triển chưa thật sự vững 

mạnh, hàng năm xếp loại khá, hội viên tham gia sinh hoạt ít vì nhận thức của hội 

viên còn hạn chế, nhất là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn nữa cuộc 

sống khó khăn, chị em chỉ lo tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chưa quan tâm 

nhiều đến hoạt động xã hội.  

Tôi sinh ra ở Duy Xuyên - Quảng Nam, theo mẹ dời quê hương vào Sài 

Gòn sinh sống, từ khi lập gia đình tôi theo chồng lên Mê Pu lập nghiệp và gắn 

bó với mảnh đất này. Trước đây kinh tế gia đình tôi cũng rất khó khăn nhưng 

nhờ sự chịu khó, chăm chỉ nên hiện nay kinh tế gia đình đã tương đối khá giả. 

Khi cuộc sống ổn định, không phải lo lắng nhiều về kinh tế, được sự động viên 

của chồng, con và phát huy truyền thống cách mạng của gia đình (ba ruột là liệt 

sĩ hy sinh khi tôi được 1 tuổi), tôi tham gia sinh hoạt tại địa phương. Từ năm 

2002-2007, tôi là Bí thư chi đoàn thôn, năm 2007 tôi được vinh dự đứng vào 

hàng ngũ của Đảng; thấy tôi làm được việc, cấp ủy đưa tôi lên làm cán bộ 

Thương binh-xã hội của xã từ 2007-2009; đến tháng 01/2010, được sự quan tâm 

của cấp ủy, sự tín nhiệm của hội viên, tôi được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã. 

Ở cương vị mới, nhiều đêm tôi trăn trở, suy nghĩ làm cách nào để tập hợp 

được nhiều chị em vào Hội, tổ chức hoạt động ra sao để đưa phong trào phụ nữ 

phát triển hơn nữa, không phụ lòng tin của mọi người. Qua nhiều ngày suy nghĩ, 
tôi nhận thấy muốn chị em tham gia vào Hội, trước hết phải làm cho chị em hiểu 

rõ về vai trò Hội phụ nữ, hiểu rõ các hoạt động của Hội phụ nữ. Với phương châm 

“đi từng ngõ, gõ từng nhà” “mưa dầm, thấm lâu”, tôi thường xuyên gặp gỡ, trao 

đổi, kiên trì thuyết phục và vận động chị em đi sinh hoạt hội; bản thân tôi trực tiếp 
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đến từng chi, tổ hội để cùng dự sinh hoạt với chị em, nắm bắt kịp thời tâm tư, 

nguyện vọng của chị em để có giải pháp giúp đỡ.  

Để có tài liệu sinh hoạt dễ hiểu, dễ nhớ, tôi lên mạng tìm các bài viết, các 

câu chuyện có liên quan, sau đó soạn lại cho ngắn gọn, dưới dạng hỏi-đáp để Chi 

hội trưởng phổ biến cho chị em. Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp, tôi hướng dẫn 

các Chi hội trưởng đọc trên cụm loa tuyền thanh để mọi người cùng nghe; không 

am hiểu nhiều về vi tính, tôi nhờ các cô giáo ở xã xây dựng tài liệu phỏng theo 

chương trình “Trúc Xanh” trên Đài truyền hình (xem hình đoán chữ) và mượn 

thiết bị trình chiếu cho hội viên xem và tham gia trả lời các câu hỏi...  

Có một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi, đó là theo lịch định kỳ tôi sẽ dự sinh hoạt 
vào buổi tối tại 1 chi hội, đường từ nhà đến nơi sinh hoạt 8 km, nhưng đêm đó trời 

mưa rất to, gió lớn; bản thân lúc đó đang bị bệnh nên cũng chần chừ, đắn đo suy 

nghĩ không biết có nên đi hay không? Tôi điện thoại dặn chị Chi hội trưởng nếu có 

hội viên thì hãy gọi tôi. Tuy nói như vậy nhưng tôi lại mặc 2 cái áo ấm, choàng 

khăn, khoác áo mưa, dắt xe ra khỏi nhà. Ngoài trời mưa rất lớn nhưng cứ nghĩ đến 

chị em đang chờ, nghĩ đến quy định mà mình đã đặt ra đối với hội viên nên tôi 

quyết tâm đi. Đến nơi, chị em đã có mặt đông đủ, thấy tôi chị em rất mừng, tôi vừa 

xúc động lại vừa thương các chị đã quá nhiệt tình với hoạt động Hội. Khi tôi đứng 

triển khai công việc, chị em chăm chú theo dõi với ánh mắt tập trung. Khi ra về 
các chị còn vui vẻ hẹn “lần sau cô tranh thủ về thôn tôi nhiều nhé!”, tình cảm của 

các chị chính là động lực giúp tôi cố gắng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Không chỉ quan tâm đến việc đổi mới công tác tuyên truyền, tôi cùng với 

BCH Hội LHPN xã còn nhiều giải pháp giúp đỡ hội viên: Đối với hội viên trong 

diện hộ nghèo, cận nghèo, tôi đề xuất với UBND xã, Ngân hàng CSXH hỗ trợ vốn 

và phối hợp với các ngành tập huấn kiến thức khoa học, kỹ thuật..., những năm 

qua Hội LHPN xã đã giúp 361 hội viên vay với số tiền 5 tỷ 655 triệu đồng để đầu 

tư sản xuất; chúng tôi khảo sát và đề xuất xã hỗ trợ 20 con bò giống cho 10 hội 

viên dân tộc thiểu số nghèo. Đối với hội viên buôn bán, kinh doanh nhỏ, chúng tôi 

ký liên tịch với Ngân hàng NN&PTNT giúp chị em tiếp cận với các nguồn vốn, 

đến nay đã có 453 chị được vay với số tiền 16 tỷ 699 triệu đồng. Đối với hội viên 

trong độ tuổi sinh sản, chúng tôi theo dõi, kịp thời báo đi tiêm ngừa và phối hợp 

truyền thông về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đối với chị em là đoàn viên 

thanh niên, chúng tôi phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho các chị, kết quả 
đã thu hút được 100 nữ thanh niên tham gia; đối với chị em lớn tuổi không có việc 

làm, chúng tôi phối hợp giới thiệu việc làm cho trên 400 chị.  
Phát huy vai trò là Chủ tịch Hội LHPN xã, tôi đã tham mưu với cấp ủy địa 

phương giúp Chi hội trưởng phát triển kinh tễ, cụ thể: tôi tham mưu với Ban chấp 

hành Đảng ủy xã xin hỗ trợ cho các chi hội trưởng mượn đất từ nguồn dự phòng 

(1.500-2000 m2) để chị em sản xuất cải thiện kinh tế gia đình; tạo điều kiện cho 

các chị được làm tổ trưởng Tổ VV&TK của Ngân hàng CSXH, kiêm nhiệm y tế 

thôn, nhân viên Bảo việt nhân thọ... Ngoài ra, còn mua BHYT và trong những dịp 

lễ, tết đến động viên, thăm hỏi, tặng quà nhằm động viên các chị tham gia công tác 

Hội tốt hơn.  
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Công tác xã hội-từ thiện cũng được chúng tôi quan tâm và thực hiện thường 

xuyên; bất cứ khi nào, ở đâu, nếu thấy có thể vận động được là bản thân tôi không 

ngại ngần mở lời để giúp hội viên nghèo trên địa phương mình. Để góp phần xóa 

nhà tạm, dột nát, bản thân tôi trực tiếp vận động các mạnh thường quân, các doanh 

nghiệp ngoài tỉnh, trong 5 năm, chúng tôi đã xây dụng 5 Mái ấm tình thương tặng 

5 phụ nữ nghèo. Năm 2013, khi về dự sinh hoạt tại thôn 7, thấy gia đình chị Huỳnh 

Thị Lệ rất nghèo, không có đất, phải mượn đất của 1 hộ dân trong thôn làm nhà 

tạm để ở nhưng đang bị chủ đòi lại bán cho người khác. Đồng cảm với hoàn cảnh 

của chị Lệ, tôi về bàn với gia đình tặng chị 100 m2 đất và 10 triệu đồng để làm 

nhà; không đủ tiền xây nhà, tôi đã vận động hội viên trong xã ủng hộ thêm 30 triệu 

đồng nữa để giúp chị Lệ có mái nhà che mưa, che nắng, đến nay cuộc sống của 

mấy mẹ con chị đã dần ổn định. Ngoài ra, thực hiện Cuộc vận động “Tiếp bước 

cho em đến trường”, tôi trực tiếp vận động bà con họ hàng và một số nhà hảo tâm 

được 100 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng tặng các cháu học sinh nghèo hiếu 

học; vận động tặng vở, sách, quần áo trị giá 77,5 triệu đồng cho 344 em; vận động 

tặng 16 xe lăn, xe lắc trị giá 24 triệu đồng cho phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ tàn tật.  
Thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do TW Hội 

phát động và hưởng ứng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

bằng những việc làm thiết thực, chúng tôi đã vận động chị em mỗi lần nấu cơm, 

tiết kiệm lại 1 nắm gạo bỏ vào “Hũ” để giúp phụ nữ nghèo. Lúc đầu nhiều chị 
không đồng tình, nhưng qua nhiều lần giải thích đồng thời kể những câu chuyện 

nói về tiết kiệm của Bác Hồ và dẫn chứng cụ thể việc làm từ những hội viên của 

các đơn vị khác dần dần chị em tham gia. Đến nay, toàn xã có 16 tổ  “Hũ gạo tình 

thương” và 14 tổ “Nuôi heo đất tiết kiệm”, tổng số tiền và gạo thu được từ các tổ 

đã giúp trên 20 phụ nữ nghèo, vận động nhận giúp thường xuyên 10 trường hợp 

(mỗi tháng từ 200-500 ngàn/chị). Trong năm 2014, thực hiện cuộc vận động 

“Chung tay vì biển đảo quê hương”, nhất là trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn 

khoan hải dương 981 trái phép trên biển của Việt Nam, tôi thường xuyên về sinh 

hoạt tại các thôn, trực tiếp tuyên truyền và viết tin bài đọc trên hệ thống loa truyền 

thanh của xã nhằm khơi dậy lòng yêu quê hương Tổ quốc trong nhân dân và hội 

viên, phụ nữ; ngoài ra, tôi và BCH vận động chị em đóng góp hơn 38,7 triệu đồng 

ủng hộ Trường Sa. Việc làm đó với tôi, không phải vì chỉ tiêu mà chính là vì tình 

yêu đối với Tổ quốc, lòng tự tôn dân tộc. Tôi và hàng vạn người con đất Việt đã có 

cha, mẹ đã hy sinh bởi chiến tranh gây ra, giờ đây được sống trong hòa bình, mọi 

việc làm để cống hiến cho đất nước, cho xã hội tôi không hề ngần ngại. 

Kính thưa quý vị đại biểu, 

Thưa Đại hội! 

Sự nhiệt huyết với các phong trào Hội của tôi cộng với sự quan tâm của Hội 

cấp trên, cấp ủy địa phương; sự đoàn kết, nhiệt tình của các ủy viên Ban chấp hành 

và nhất là tình cảm của hội viên, phụ nữ, sự động viên, thấu hiểu, ủng hộ, chia sẻ 
của chồng, con đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2010-2015, với sự nỗ 

lực, cố gắng của bản thân, 5 năm liền tôi được UBND huyện, Hội LHPN huyện và 

Hội LHPN tỉnh biểu dương, khen thưởng, năm 2014 tôi được tặng danh hiệu “Cán 

bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi”. 
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Qua năm 5 làm chủ tịch Hội LHPN xã, từ thực tiễn phong trào, tôi rút ra 

một số bài học kinh nghiệm, đó là: cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 

hội viên, phụ nữ để tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ hội viên, nhất là 

phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật...; trong sinh hoạt Hội phải luôn đổi 

mới với hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng; phát huy tính gương 

mẫu của người cán bộ, nói đi đôi với làm; những việc đã hứa với hội viên, phụ nữ, 

dứt khoát phải thực hiện. 

Cuối cùng tôi xin chúc quý lãnh đạo, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, 

hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 

        

        

 

 


